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JUBILEUMFEEST

Bijgaand de uitnodiging voor het jubileumfeest op 3 september. Meld
je aan!
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TUINDIENSTEN

Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende 2 weken. Ben je
niet in de gelegenheid om te komen op de datum waarop je bent
ingeroosterd? Maak dan even een nieuwe afspraak met de coördinator
van de tuindiensten. Mailadres staat links, in de groene banner.

Agenda
5 en 6-8 zomerbloemenfestijn
Wolfheze
www.boschhoeve.nl
17 t/m 21-8 Landgoedfair
Marienwaerd in Beesd
27-8 Oogstfeest
Krommerijnstreek
www.oogstfeestkrommerijnstr
eek.nl

voorltrs

naam

tuin 1

Tuindienst

M.A.J.

Brunsveld

B-093

30-7-2022

G. van de

Geer

B-022A

30-7-2022

T.G.

Grimmelikhuijsen

B-158

30-7-2022

W.C.

Meijer

B-111A

30-7-2022

Shumei Li

B-126B

30-7-2022

I.

Dolman en L.Termeulen

B-161

6-8-2022

H.W.

Edgar

B-092

6-8-2022

J.J.

Koldenhof

B-126A

6-8-2022

S.

Nederlof

B-140A

6-8-2022

E. van der

Post - van Os

B-085

6-8-2022

3-9-22 Jubileumfeest
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
Heb je een wijziging in je
adresgegevens, mail of
huisadres? Graag mail naar
het bestuur en de
moestuinkoerier.
Facebook? Wordt ook lid van
onze groep
https://www.facebook.com/g
roups/VTHHouten
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AGENDA

Jawel, je hebt het vast al gezien. Er staan weer data in de agenda in de
linkerkolom. Leuke tips voor zomerse activiteiten.

mtkoerier@gmail.com

4 TUIN IN DE ZOMER

(tips van https://www.detuinoptafel.com/

Ook in de zomer moet je je moestuin
bijhouden. Wat kun je allemaal doen en
waar moet je extra opletten? Wij geven
wat tips.
•

•
•

•
•
•

Aardappelen oogst je wanneer het loof
begint af te sterven. Gezond aardappelloof
betekent dat de knollen nog aan het
groeien zijn. Check even door 1 plant te
rooien. Het is dan meteen duidelijk of ze
klaar zijn of niet.
Oogst regelmatig om nieuwe groei en
vruchten te stimuleren.
Slakken zijn ook in de zomer actief, vooral
na een zomerse bui. Ecologische
slakkenkorrels helpen je de schade te
beperken.
Zet prei onder insectengaas.
Aubergines hebben behoefte aan veel
voeding. Bemest regelmatig.
Uien en sjalotten bewaar je door ze aan
een touwtje op te hangen, op een droge
plek.

Wat te doen bij aardappel- of
tomatenplaag?
De schrik van elke aardappel- en
tomatenfanaat: de plaag. De schimmel rukt
op wanneer het veel regent, het gewas niet
tijdig kan opdrogen en het warm is. Ontdek je
bruine, pluizige vlekjes? Dan zie je wellicht het
begin van de aantasting.
Blijf de schimmel de baas door regelmatig
aangetaste delen weg te knippen en het
gewas daarna droog te houden. Reeds
aangetaste vruchten zijn helaas niet meer te
eten en moeten zonder pardon de GFT-bak in,
de aangetaste vruchten mogen niet op de
composthoop.
Tip De snoeischaar waarmee je zieke delen
weghaalt, ontsmet je nadat je ermee hebt
gewerkt. Blijf ook weg van planten die nog
geen tekenen van aantasting vertonen.

